
   
 

Basisprotocol voor het geven van individuele lessen 

 

1 Inleiding 

Kielzog is CBCT-gecertificeerd, wat inhoudt dat de organisatie gewend is en bewezen heeft te 

handelen conform beleidsafspraken. Dit ondersteunt onze beslissing dat we vanaf 11 mei op een 

veilige manier weer individuele lessen kunnen geven. De minister heeft aangegeven dat dit ook is 

toegestaan mits de regels van het RIVM worden nageleefd. De muziekschool en kunstwerkplaats 

blijven gesloten, maar we faciliteren de mogelijkheid om, individueel les te krijgen. Dat doen we door 

strikt te handelen naar de richtlijnen van het RIVM. Dat kunnen we alleen garanderen in het gebouw 

Het Kielzog, vandaar dat we leerlingen uit de buitendorpen aanbieden naar het Kielzog te komen of 

online lessen te volgen. 

2 Communicatie 

Om het protocol in de praktijk goed te laten werken moeten mensen vooraf over de “spelregels” 

worden geïnformeerd. Vandaar dat de betrokkenen voorafgaand aan 11 mei een brief op maat krijgen. 

De volgende personen krijgen een brief met instructies 

1) De docenten 

2) De leerlingen 

3) De horecamedewerkers die de toezichtsrol gaan vervullen 

De brieven staan in de bijlage opgenomen 

Daarnaast zal een afschrift van het gehele protocol naar het crisisteam van de gemeente Midden-

Groningen worden gestuurd en overleg plaatsvinden met de bieb. 

3 Algemene richtlijnen 

- Bij koorts en griepverschijnselen kom je niet op les of geef je geen les 

- Je houdt 1,5 meter afstand tot iedereen en handelt daar actief naar 

- Was je handen regelmatig met water en zeep 

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

- Gebruik papieren zakdoekjes 

3 Routing en bezoekers-management 

Er is in de gangen een routing aangebracht waardoor niemand elkaar passeert op minder dan 1,5 

meter. Deze routing wordt met belijning op de vloer duidelijk aangegeven. De routing is zo 

aangebracht dat in en uitgaande mensen elkaar niet tegenkomen. Tevens is in de foyer een scheiding 

aangebracht tussen mensen die boeken komen afhalen en mensen die een individuele muziekles 

komen volgen. De routing staat op de plattegrond in de bijlage aangegeven 

Om de bezoekersstroom te managen staat in de foyer een toezichthouder. De toezichthouder houdt 

actief toezicht op de volgende zaken: 

- Reden van bezoek 

- Verwijzen naar de routing 

- Actief sturen op hoeveelheid mensen in het gebouw en de foyer 

- Actief sturen op de namenlijst van onze leerlingen 

Uiteraard houdt de toezichthouder daarbij zijn eigen afstand en veiligheid in acht. 

  



   
 
4 De lokalen 

In de lokalen wordt middels belijning op de vloer een duidelijke scheiding aangebracht tussen het 

docentengedeelte en het leerlingengedeelte. Door deze scheiding is een afstand van 1,5 mtr 

gegarandeerd. Daarbovenop zal in elk lokaal een fysieke scheiding van plexiglas staan. 

De wisseling van de leerlingen wordt door de toezichthouder in de foyer gemanaged. Hierdoor zijn 

altijd zo weinig mogelijk mensen in het gebouw. In de gang zijn wachtplekken gecreëerd die een 

afstand van 1,5 meter garandeert tot andere lesklanten. 

Alle leerlingen wordt verboden om gebruik te maken van de toiletten. Voor kinderen tot 12 kan de 

toezichthouder een uitzondering maken. Hij of zij is ook degene die daarbij zorgt dat maximaal 1 kind 

tegelijk van deze uitzondering gebruik maakt. 

5 Hygiëne en schoonmaak 

Algemeen.  

De afdeling facilitair zal zorgen voor voldoende desinfectiemiddelen en dat de vloeren, deurklinken en 

andere contactvlakken vaak worden gereinigd. Daarnaast worden toiletten vaker gereinigd. Dit is 

wordt zichtbaar gemaakt op lijsten die hangen in de toiletten.  

Lokaal-specifiek. 

De meeste instrumenten worden door de leerlingen zelf meegenomen van huis en niet uitgewisseld. 

Voor piano en drums geldt dat niet. De docenten zullen na elke les de drumstokken en toetsen 

ontsmetten en de leerlingen vragen voor de les hun handen te ontsmetten. 

Toilet gebruik 

Voor leerlingen vanaf 12 jaar is toiletgebruik verboden. Voor docenten geldt dat per toiletunit 

maximaal één persoon is toegelaten en hun wordt gevraagd, deurknop en raakoppervlakken na 

gebruik te desinfecteren.  

 

Bijlage 1 De brief en instructies voor de docenten 

Bijlage 2 De brief en instructies voor de toezichthouders 

Bijlage 3 De brief en instructies voor de leerlingen 

Bijlage 4, de plattegrond 

  



   
 
Bijlage 1 Brief en instructie voor docenten 

Vanaf 11 mei aanstaande kunnen en mogen weer individuele muzieklessen worden gegeven. 

Fantastisch natuurlijk, want dat is wat we leuk vinden om te doen. Behalve Kielzog zullen ook veel 

andere instanties hun individuele lessen weer opstarten. De muziekschool blijft echter nog gesloten. 

Daarom zorgen we voor een toezichthouder bij de ingang die ervoor waakt dat alleen de mensen voor 

individuele lessen binnen komen. 

We hebben we een strikt protocol opgesteld en maatregelen genomen om besmetting te voorkomen. 

Ook omdat ik besef dat bij enkelen wellicht angst is om in contact te treden met derden. Het protocol 

staat in de bijlage.  

Van jou als docent wordt uiteraard in dit protocol ook iets verwacht. Wat dat is som ik hieronder 

zakelijk en puntsgewijs op: 

Algemeen: 

- Meld je binnenkomst en vertrek bij de toezichthouder en in welk lokaal je die dag les geeft 

- Bij koorts en griepverschijnselen geef je geen les 

- Handel naar het protocol. 

- Je houdt 1,5 meter afstand tot iedereen en handel daar actief naar 

- Was je handen regelmatig met water en zeep 

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

- Gebruik papieren zakdoekjes 

De lessen 

- We geven alleen les in Het Kielzog. De leerlingen buiten Hoogezand zullen dus moeten reizen of 

online les krijgen. 

- Sommige leerlingen zullen liever nog online lessen blijven volgen. Wij hebben voor een goede 

internetverbinding in Kielzog gezorgd zodat je die vanuit je lokaal kunt verzorgen. 

Richting je leerlingen 

- Zie brief leerlingen (protocol). 

- Zorg ervoor dat elke leerling weet wanneer hij of zij wordt verwacht. 

- Desinfecteer de gedeelde zaken (drumstokken, toetsen, krukken), indien daar sprake van is.. 

Overig 

- Zorg dat je niet met meer dan één persoon in een toiletunit bent. 

- Maak na gebruik de klinken en de kraan schoon met een desinfecterend doekje  

Tot slot,  

Gedurende de coronacrisis is geprobeerd vooral zakelijk en duidelijk te communiceren. Dat is volgens 

mij de manier om geen grijs gebied te laten ontstaan, maar weet dat ik ongelooflijk trots ben op de 

wijze waarop nagenoeg elke docent aan de slag is gegaan met het geven van online-lessen. Ik heb 

daarom, nog meer dan voorheen, een rotsvast vertrouwen in Kielzog muziekschool en haar rol in de 

gemeente Midden-Groningen. Een muziekschool staat of valt immers met de inzet van haar docenten. 

Ik kom daar graag in een volgende fysieke bijeenkomst op terug.  

 

Ids Dijkstra   

  



   
 
Bijlage 2 Brief en instructie voor toezichthouders. 

Vanaf 11 mei aanstaande kunnen en mogen weer individuele muzieklessen worden gegeven. 

Fantastisch natuurlijk, want dat is wat we leuk vinden om te doen. Behalve Kielzog zullen ook veel 

andere instanties hun individuele lessen weer opstarten. De muziekschool blijft echter nog gesloten, 

zodat we voor een toezichthouder bij de ingang zullen zorgen die er voor waakt dat alleen de mensen 

voor individuele lessen binnen komen. 

Om alles bij de entree al goed te laten verlopen staat bij de draaideur een medewerker van de horeca 

als toezichthouder. De toezichthouder zal alles in goede banen leiden en is bij uitzonderingen degene 

die beslist wat te doen. 

Algemeen: 

- Bij koorts en griepverschijnselen werk je niet 

- Handel naar het protocol. 

- Je houdt 1,5 meter afstand tot iedereen en handelt daar actief naar 

- Was je handen regelmatig met water en zeep 

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

- Gebruik papieren zakdoekjes 

Het protocol 

- Je hebt kennis genomen van het gehele protocol en handelt daarnaar. 

- Als je vragen hebt, dan stel je die aan Jeroen. 

- Bij twijfel kies je de veiligste oplossing. 

Algemeen en de lessen 

- Zorg dat je op tijd bent.  

- Controleer bij de binnenkomende leerlingen of de docent aanwezig is en noteer het lokaalnr. 

- Blijf gedurende de dag raakvlakken ontsmetten. 

Jouw taak en de ontvangst 

- Bij de ontvangst vraag je de mensen waarvoor ze komen. 

o Voor de bibliotheek -> volg de bieb-route 

o Voor individuele lessen -> vraag bij wie en hoe laat 

 Check of de docent binnen is en of de persoon een leerling is 

 Noem het nummer van het leslokaal 

 Vanaf 5 minuten voorafgaand aan de les mogen de leerlingen door. Wijs tot die 

tijd een veilige wachtplek 

 Wijs wachtende ouders een veilige plek 

o Stel mensen gerust indien nodig en houd het vriendelijk 

o Organiseer een eventueel bezoek aan het toilet van iemand < 12 jaar 

 

Succes de komende tijd en blijf gezond! 

Groeten Ids 

  



   
 
Bijlage 3 Brief en instructie voor leerlingen 

 

Beste leerling 

Vanaf 11 mei aanstaande kunnen en mogen weer individuele muzieklessen worden gegeven. 

Fantastisch natuurlijk, want dat is wat we bij Kielzog leuk vinden om te doen. En laten we eerlijk zijn, in 

een periode als deze wordt des te meer duidelijk hoe leuk het is een instrument te bespelen. 

Veiligheid voorop. Omdat we te allen tijde besmettingen willen voorkomen hebben we veel 

maatregelen genomen. Mocht je ondanks onze maatregelen toch liever je lessen online blijven volgen, 

dan hebben we daar alle begrip voor. Meld dit dan bij je docent zodat hij of zij jouw les online kan 

geven. Daarbij geldt ook voor sommige van onze docenten dat ze hun lessen de komende tijd liever 

online geven, bijvoorbeeld omdat ze in een risicogroep zitten. Je docent zal contact met je zoeken om 

dit soort zaken af te stemmen. De administratie blijft voorlopig alleen per mail en per telefoon 

bereikbaar.. 

Voor de leerlingen die les krijgen in Siddeburen of Harkstede zijn we nog niet in staat fysiek les te 

geven. Jullie zijn van harte welkom in Hoogezand maar kunnen uiteraard ook de lessen online volgen. 

Ook dit kun je met je docent bespreken. 

De spelregels in het Kielzog. 

Bij de draaideur wordt je ontvangen door iemand van Kielzog die de roosters kent. Hij of zij zal met je 

overleggen hoe laat je verder kunt en je ouders een wachtplek in de foyer wijzen. In het gebouw 

hebben we éénrichtingsroute aangebracht zodat je op 1,5 meter afstand van anderen kunt blijven. 

Voor elk lokaal hebben we een wachtplek gemaakt. Daarnaast hebben we in de lokalen de nodige 

fysieke en hygiëne maatregelen genomen zodat je afstand tot de docent is gegarandeerd en er is een 

afscheiding van plexiglas. Mocht je geïnteresseerd zijn in ons volledige protocol dan kun je die op 

onze site vinden. 

Wat moet je vooraf weten: 

- Kom niet te vroeg. Vijf minuten voorafgaand aan de les in vroeg genoeg.  

- Bij koorts en griepverschijnselen kun je geen les krijgen en blijf je thuis. 

- Volg de instructies van de Kielzog-medewerker bij de ingang, hem of haar kun je ook vragen als 

iets niet duidelijk is 

- Wacht voor het lokaal op de aangegeven plek tot de docent je roept. 

- Ga thuis naar het toilet. Alleen kinderen tot 12 jaar kunnen in overleg van het toilet gebruik maken.  

 

En verder: 

- Je houdt 1,5 meter afstand tot iedereen en handelt daar actief naar 

- Was je handen regelmatig met water en zeep 

- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog 

- Gebruik papieren zakdoekjes 

Het klinkt allemaal misschien niet zo vriendelijk als je van ons gewend bent, maar ik ben er van 

overtuigd dat met de goede wil van iedereen dat het gemoedelijk zal verlopen. Ik wens iedereen alvast 

fijne lessen en blijf gezond. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ids Dijkstra 

directeur 

 



   
 
Bijlage 4  plattegrond met routes en indeling 

 

 



   
 

`Detail van de foyer 


